
ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 46 พ.ศ. 2564 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

1. รางวัลประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์และแพทย์ประจ าบ้าน 
ต่อยอด (Resident Paper Contest) แบ่งเป็น 2 ประเภท Basic science กับ Clinical (รวม 6 รางวัล) 
สถาบันจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 
ประเภท Basic science 
รางวัลที่ 1: 20,000 บาท ได้แก่  พญ.มนสินี สงวนแก้ว   
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง Development of The Novel Model to Predict Nodal Metastasis More Than 3 Nodes 
(N2/N3 Stages) in Breast Cancer Patients Who Underwent Sentinel Lymph Node Biopsy with 
Intra-operative OSNA Assay  

รางวัลที่ 2: 16,000 บาท ได้แก่  พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  Effect of Carving Planes on Costal Cartilage Warping 

รางวัลที่ 3: 12,000 บาทได้แก่  พญ.ชลนาถ อินทกรอุดม 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง Validation of the novel nomogram to predict non-sentinel lymph node status in breast 
cancer and comparison with previous nomograms 

ประเภท Clinical research Award   
รางวัลที่ 1: 20,000 บาท ได้แก่  นพ.ปวริศ จิรวรพัฒน์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  Study of the efficacy of SI-herb Ag VS standard dressing in traumatic abrasion wound 
treatment 

รางวัลที่ 2: 16,000 บาท ได้แก่  พญ.ภัทราพร วังชนะชัย 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  A Prospective, Randomized Clinical Trial Comparing the Treatment Outcome of 
Andrographis Paniculata Extract Scrub with Chlorehexidine Scrub in Burn Wound Healing 

รางวัลที่ 3: 12,000 บาทได้แก่  พญ.ธนาภรณ์ ฉวาง 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง Can sanitary napkin improve healing of chronic venous leg ulcer compared with 
conventional gauze covering? a randomized controlled trial 



2. รางวัลการประกวดวีดีทัศน์  (Audio-Visual Presentation Award) 
มีประเภทเดียวได้แก่ Surgical technique จ านวน 8 รางวัล ดังนี้  
รางวัลที่ 1: 20,000 บาท   รางวัลที่ 2: 15,000 บาท   รางวัลที่ 3: 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 
รางวัลที่ 1: 20,000 บาท ได้แก่ นายแพทย์ธัชชัย เจริญศิลาวาทย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Laparoscopic Total Pelvic Organs Suspension for Descending Perineal Syndrome with 
Pelvic Organs Prolapse 

รางวัลที่ 2: 15,000 บาท ได้แก่ แพทย์หญิงภัทรส สว่างศรี 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  How to do with gastric band malposition and weight regain, step by step 

รางวัลที่ 3: 10,000 บาท ได้แก่ นายแพทย์เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Challenge in Laparoscopic approach to chronic diaphragmatic hernia 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่  
1. แพทย์หญิงไอศวรรย์ อสัมภินาวงศ์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Laparascopic totally extraperitoneal repair (lap TEP): challenging plane creation 

2. นายแพทย์สุเมธ บุญญเจตน์พงศ์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Laparoscopic abdominoperineal resection with en bloc vaginal resection and 
immediate neovaginal reconstruction with colonic flap and pelvic floor reconstruction with 
mucosa-removed colonic flap 

3. แพทย์หญิงชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Laparoscopic D3 lymphadenectomy with en bloc uncinate process of the pancreas for 
locally advance hepatic flexure colon cancer. 
 
4. นายแพทย์ดนุพล อาษาพนม 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง Laparoscopic-assisted percutaneous endoscopic gastrostomy (LAPEG)  
In patient with eventration of left hemidiaphragm 
 



5. นายแพทย์กฤชรัฐ วัฒนสาธิตอาภา 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง Laparoscopic Leteral Pelvic Lymph Node Dissection after Neoadjuvant 
Chemoradiation for Locally Advance Rectal Cancer 
 
3. Young Investigator Award (สมาคมศัลยแพทย์ท่ัวไปฯ) 
รางวัลชมเชย 5,000 บาท ได้แก่ 
นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์ 
เรื่อง Association between the society for vascular surgery (SVS) - WIfI (wound, ischemia, 
foot infection) classification, Wagner-Meggitt classification and amputation rate in patients 
with diabetic foot infection 
 
4. ACS Award (ACS Basic Science Paper Contest) ACS Thailand Chapters 
รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ นพ.สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง The association between atherosclerotic risk factors, hemodynamic parameters and 
specific lesion characteristic to amputation and mortality rate in chronic limb-threatening 
ischemia patients with post-revascularized infrainguinal occlusive disease 
 
5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์) สมาคม ICS 
รางวัลละ 10,000 บาท มี 2 ท่านที่ได้รับรางวัลได้แก่ 

พญ.ปวีณา ปัญญาวุฒิธรรม 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง The SisFish Training Box: The novel portable laparoscopic training box with essential 
fundamental training modules 

นพ.โกเมศวร์ ทองขาว 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง PSU Tourniquet Training Model 
 
 
 
 
 
 



6. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล  (สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย) 
มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท  

แพทย์ประจ าบ้าน ได้แก่ 
แพทย์หญิง.อรชุดา ว่องวีรกิจ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง Age as the impact to mortality rate in trauma patient age ≥ 40 years old 

ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ได้แก่ 
นายแพทย์ไชยวัฒน์ พาณิชย ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง Treatment outcome of traumatic subclavian artery injury 
 


